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INTRODUCCIÓ  

Aquesta guia és un recull de les principals ajudes i prestacions que les famílies de 

persones amb autisme i les mateixes persones amb autisme poden sol·licitar.  

Cal tenir present que per accedir a les mateixes es tindran en compte les 

circumstàncies personals de cada nucli familiar i el territori on resideix.  

Així mateix, la relació d’ajudes i prestacions que s'anomenen en aquest document 

provenen de diferents nivells administratius: estatal, autonòmic, comarcal i 

municipal.  

Això suposa que les ajudes descrites poden ser concebudes per diferents organismes 

públics i és possible que no siguin les mateixes en totes les comunitats o municipis, 

i per tant, s'ha de tenir en compte si aneu a viure a un altre municipi.  

 

 

Font. Elaboració Aprenem Autisme 
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Et recomanem que, si estàs començant a realitzar tràmits o planeges fer-ho, busquis 

un bon sistema d’organització:  

- Prepara una carpeta amb espai suficient.  

- Utilitza fundes de plàstic per guardar la documentació de cada tràmit per 

separat.  

- Utilitza etiquetes o post-its de color per a posar notes rellevants en cada 

tràmit com les dates de renovació o si queda algun document pendent de 

lliurament.  

- També pots guardar còpies digitals dels documents. Això pot facilitar-te 

el seu transport i fins i tot et permetrà realitzar algun dels tràmits de manera 

telemàtica.  

- Actualment, la major part dels tràmits es poden fer de manera telemàtica. Per 

això, et recomanem que tinguis certificat digital. Aconseguir-lo és un tràmit 

senzill que t’estalviarà molt de temps.  

 

 

 

  

Primer pas: 

L'organització. 
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Us avancem que hi ha dues gestions imprescindibles abans d'iniciar qualsevol 

dels tràmits descrits a la guia.  

Aquestes gestions són:  

✓ Document Nacional d’Identitat (DNI) de la persona beneficiaria. Tenir 

aquest document és un pas essencial per a tramitar ajudes i prestacions, 

per la qual cosa et recomanem que el demanis fins i tot per nens i nenes 

petits. Tenir-lo  s’implicarà gestions posteriors i evitarà demores i errors. 

 

 

✓ Compte bancari a nom de la persona beneficiària.  

 

 

 

 

 

  

Segon pas: 

Gestions 

imprescindibles.  



 

 

1. Documents generals i bàsics:  

1.1 Targeta Acreditativa de la Discapacitat  

 

QUÈ ÉS? 

Actualment, per a les famílies amb fills/es amb autisme, no existeix cap document 

específic que reconegui aquesta situació. Però en molts casos podeu tramitar la 

targeta acreditativa de la discapacitat, que us permetrà accedir a les principals 

ajudes i prestacions que existeixen.   

És una targeta editada per la Generalitat de Catalunya que s’expedeix a totes les 

persones amb discapacitat igual o superior al 33% que ho sol·licitin. Aquesta 

targeta dóna dret a un seguit d’avantatges en els àmbits de cultura, esport, mobilitat, 

oci i lleure i permet accedir a beneficis fiscals (reducció a la renda, descompte o 

exempció del pagament d’alguns impostos (circulació, matriculació, etc.) que es 

descriuen al llarg d'aquest document.  

 

TRAMITACIÓ:  

Es pot sol·licitar el reconeixement de la discapacitat de manera presencial 

presentant el model oficial en una de les oficines d'Afers Socials o per internet amb 

certificat digital.  

Pot haver-hi una llista d'espera entre 4 i 6 mesos, fins que et truquen i donen hora 

per acudir a la valoració i determinar quin percentatge de discapacitat té la persona 

amb autisme. Allà sereu atesos per una pediatra i una psicòloga que formen l'equip 

de valoració i orientació (EVO). En el moment de la visita podeu aportar diagnòstics 

i informes de professionals autoritzats.  

A partir d'aquí, es rep en el vostre domicili per correu ordinari una resolució 

expressa on s'especifica el grau de discapacitat, si se supera el barem de mobilitat 

i/o el de necessitat de tercera persona, així com si aquesta valoració té el caràcter 

definitiu o provisional. Aquesta resolució ve acompanyada del dictamen tècnic 

facultatiu que ha donat lloc al grau de discapacitat.  

 

BAREM DE MOBILITAT: 

És important fer un incís en el barem, ja que també apareix reflectit en el certificat 

de discapacitat, i la resolució d'aquest pot donar com a resultat positiu (SI) o negatiu 

(NO) i amb un afegit de si existeix dificultat o no.  

 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Targeta-acreditativa-de-la-discapacitat?category=7614d1e8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Targeta-acreditativa-de-la-discapacitat?category=7614d1e8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
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Tenir barem de mobilitat ens dóna accés a altres ajudes de transport que 

s'especifiquen en aquest mateix document. El barem es dóna quan la persona es 

troba en algunes d'aquestes opcions: (en el nostre cas la que ens interessa més és l' 

opció C). 

A. És usuari de cadira de rodes.  
B. Depèn absolutament de dos bastons per caminar.  
C. Pot deambular, però presenta conductes agressives o molestes de 

difícil control a causa de greus deficiències intel·lectuals que dificulten 
la utilització de mitjans normalitzats de transport. 

 
Si la persona no es troba en cap d'aquestes situacions, es valoraran altres indicadors 
que es mostren a la següent taula, i es considerarà que una persona té dificultats de 
mobilitat si sumant les puntuacions obtingudes dóna un mínim de 7 punts.   

Font: Real Decret 1971/1999, de 23 de desembre de procediment per al 

reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat 

 

NECESSITAT DE TERCERA PERSONA:  

En la targeta acreditativa de la discapacitat també apareix l'opció de necessitat de 

tercera persona, amb l’opció de SÍ o NO. Aquesta opció es dóna en casos de persones 

amb una discapacitat igual o superior al 75%. 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-1546
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-1546


 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ: 

- Sol·licitud de reconeixement (model oficial) 

- Fotocòpia del DNI de la persona a la qual s'ha de reconèixer la discapacitat i, si 

és menor de 16 anys, fotocòpia del llibre de família o de la partida de naixement. 

(Tenir DNI és un requisit per tenir la targeta de la discapacitat). 

- Si és menor de 18 anys, fotocòpia del DNI del representant legal (pare, mare o 

tutor). 

- Informes mèdics o psicològics.  

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL:  

- El certificat es pot tramitar a qualsevol edat, encara que serà provisional fins 

que es compleixin 16 anys. En la resolució s'indica quan caduca, i el mes abans 

de la data de caducitat l'equip de valoració es torna a posar en contacte amb la 

família per citar-la i fer renovació.  

- És possible demanar revisió de grau, però ha de passar un mínim de dos anys 

des de la darrera revisió.  

- És un tràmit gratuït.  

- Si no estem d'acord amb la notificació del grau, podem fer una reclamació prèvia 

en el termini de 30 dies des de la data de notificació de la resolució.  

- Actualment, l'organisme responsable d'aquest tràmit és el Departament de 

Drets Socials.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 Títol família nombrosa   

 

QUÈ ÉS? 

Aquest document pot ser útil si tenim més d'un fill/a. És un títol oficial que acredita 

la condició de família nombrosa. L’atorga i el renova el Dept. de Drets Socials de la 

Generalitat de Catalunya i comporta diversos beneficis.  

El títol de família nombrosa dona dret a la possessió d'un títol individual per a cada 

membre de la família, d'ús personal i intransferible, vàlid a Catalunya i a tot l'Estat, 

que permet gaudir d'avantatges davant de diverses institucions, entitats i 

establiments comercials. És recomanable preguntar sempre per aquests 

descomptes. El títol individual es lliura juntament amb el títol de família nombrosa. 

El títol té una validesa fins que el fill/a més gran faci 21 anys i a partir d'aquest 

moment, té una validesa biennal.  

La categoria més comuna en el nostre cas és la categoria general, ja que es pot 

obtenir el títol de família nombrosa si la família té com a mínim dos fills i un d'ells té 

reconeguda una discapacitat.  

La categoria general està formada per les següents situacions:  

• 4 infants en el cas que els ingressos anuals de la unitat familiar, dividits pel 

nombre de membres, superin el 75% de l'indicador públic de renda d'efectes 

múltiples (IPREM). 

• 3 infants.  

• 2 infants en el cas que un d'ells tingui reconeguda una discapacitat o 

estigui incapacitat per treballar. 

• 2 infants en el cas que el pare o la mare tingui reconeguda una discapacitat amb 

una valoració del 65% o més, o estigui incapacitat per treballar.  

• 2 infants en el cas que la unitat familiar tuteli un germà o una germana de la 

mare o el pare. 

• El pare o la mare separats o divorciats amb tres o més fills, amb o sense 

discapacitat reconeguda. 

 

REQUISITS: 

Els fills/es o germans/es deuen:  

- Ser solters i menors de 21 anys  (excepte que tinguin discapacitat o estiguin 

incapacitats per a treballar) o fins als 25 anys en cas d’estudis.  

- Conviure i dependre econòmicament dels ascendents. 

 

 



 

 

 

TRAMITACIÓ:  

La tramitació es pot fer a través d'Internet amb firma digital o de manera 

presencial amb la documentació necessària a una de les següents oficines:  

- Direcció General de Famílies 

- Oficines d’assumptes socials i famílies 

- Oficines d’Atenció Ciutadana del Departament de Treball, Afers socials i 

Família.  

L'Administració té un termini màxim per expedir els títols de família nombrosa i 

notificar la resolució corresponent que és de 6 mesos a comptar de l'endemà de la 

data de presentació de la sol·licitud. A la pràctica, sempre que es compleixin tots els 

requisits i quedin acreditats, s'expedirà el títol tan aviat com sigui possible; inclús, 

si es presenta presencialment i es compleixen tots els requisits i tot està correcte, es 

lliura el títol el mateix dia que té entrada la sol·licitud. 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL:  

En el cas de les famílies nombroses amb fills/es majors de 26 anys amb un grau de 

discapacitat reconegut, s'ha de fer presencialment, i demanant cita prèvia.  

El títol s’ha de renovar o deixar sense efecte quan el nombre de membres de la unitat 

familiar canviï, o quan les condicions que van donar dret al títol siguin inferiors al 

que està establert. 

Les persones que formen part de la unitat familiar estan obligades a comunicar a 

l’administració competent qualsevol d’aquestes variacions en un període màxim de 

tres mesos. 

 

AVANTATGES AMB EL TÍTOL: 

Els principals avantatges que accedeix la família són descomptes en educació i 

cultura, en àmbits de transport i lleure, i beneficis fiscals. És recomanable preguntar 

si hi ha algun descompte per família nombrosa a l'adquirir serveis i comprar 

productes. Sovint sorprèn la quantitat de supermercats o botigues que ofereixen un 

5% de descompte a les famílies nombroses. 

En els següents enllaços podeu trobar relacions de beneficis per a famílies 

nombroses:  

Família XL: Una pàgina web que recull els principals establiments, locals, tendes, 

centres, etc. on fan descomptes per família nombrosa. També hi ha diferents 

promocions setmanals per fer diferents activitats. La quantitat és diversa. Podreu 

cercar els descomptes per categories, i accedir a la pàgina que més us interessi.  

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Titol-de-familia-nombrosa
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Titol-de-familia-nombrosa
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Titol-de-familia-nombrosa
http://www.familiaxl.com/ca/inici
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FANOC: Associació de Famílies Nombroses de Catalunya.  

 

Per altra part, hi ha algunes bonificacions en el cas de subministraments:  

• Aigua: Des de l'Agència Catalana de l'Aigua i el Departament de Territori i 

Sostenibilitat  i en casos de famílies que convisquin més de 4 persones o més, 

poden ampliar els trams de la tarifa i el cànon de l'aigua, és a dir, poden ampliar 

l'impost sobre el consum d'aigua.  

• Llum i gas: hi ha l'opció de bo social per a famílies nombroses, que normalment 

és un descompte del 25%. Algunes companyies demanen que es tingui 

contractada la tarifa de l'últim recurs. S'ha de preguntar i sol·licitar a la 

companyia de referència.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fanoc.org/fanoc/que-es-fanoc/


 

 

1.3 Prestació Econòmica per fill o menor a càrrec                                                                                       

 

QUÈ ÉS? 

Aquesta ajuda la dona la Seguretat Social pel fet de tenir un fill o més a càrrec amb 

un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, i no depèn dels ingressos 

econòmics de la família.  

Es poden donar les següents situacions:  

En el cas de fills/es menors de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 

33% la suma serà de 1.000€ anuals (83,33€ mensuals).   

En el cas de fills/es majors de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 

65% la suma serà de 4.747,20€ anuals (395,60€ mensuals). 

En el cas de fills/es majors de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 

75% i necessitat d’una tercera persona per realitzar activitats a la seva vida diària 

la suma serà de 7.120,80€ anuals (593,40€ mensuals).  

El pagament s’efectua cada sis mesos: al gener i al juliol, excepte en el cas 

d’assignacions per fill/a a càrrec per discapacitat major de 18 anys, en què s’abonarà 

mensualment. 

Els beneficiaris de l'ajuda són el pare o la mare o, si no n'hi ha , la persona que 

reglamentàriament s'estableixi.  

 

TRAMITACIÓ:  

- La sol·licitud es pot trobar a la web de la Seguretat Social en el següent enllaç o 

també es pot demanar a qualsevol oficina de l'INSS (Institut Nacional de la 

Seguretat Social). 

 

- La sol·licitud juntament amb la documentació necessària pot presentar-se a 

qualsevol centre d'atenció i informació de la Seguretat Social de manera presencial.  

 

RESOLUCIÓ: 

El Director Provincial de l'INSS dictarà resolució expressa i la notificarà a 

l'interessat en el termini de 45 dies. 

Si transcorregut aquest termini no heu rebut cap notificació amb la resolució, la 

vostra petició haurà estat desestimada per aplicació de silenci negatiu i podreu 

sol·licitar que es dicti resolució.  

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/rZHLTsMwEEV_xZsswXaSBnUZpCqUhxCCqsWbaBq7aEritLYTwd8zpmwqkAoS8mZennt8zRVfcWVhxBcI2FtoKX9WRZ3JIpdTIW8rMZ-JcnF3s5hmD1k1l_yxAX7N1dGQvMxFKe-fivRqJkUl4hbc7veq5KrpbTBvga-80ab-zCzq3iciFhKBFhvsY-bGGHn2zoKDDoOhmaaF0TDUxgbUoJlpTRNcT3cgEWvYAtOGDX4Ah_03rGP2tPgNVh0XH8gaHEgSbGTdEFCL1BKTr_CEWnHxRzXQHVnh6elkgjXRhm4IA5D4zpmOjPHnbIOug0OdUPIfGyfA6Av_wYaUTi757rVanqn1pB275Qdt_aiD/
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DOCUMENTACIÓ: 

La documentació necessària per tramitar aquesta prestació és la següent:  

- Model de sol·licitud (model oficial)  

- DNI del sol·licitant  

- Certificat empadronament: original i còpia  

- Llibre de família: original i còpia 

- Certificat de discapacitat: original i còpia  

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL: 

Només cal sol·licitar-ho un cop. Es rep la transferència periòdicament a partir del 

següent trimestre de la data en què presenteu la sol·licitud.  

Només es deixa de rebre si canvia la situació familiar i deixeu de complir algun dels 

criteris que donen dret a l’ajut. 

 

MÉS INFORMACIÓ: 

Per més informació consulteu aquest enllaç. 

 

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924


 

 

 

1.4 Deducció I.R.P.F. família nombrosa, per ascendent amb dos fills o per 
persones amb discapacitat a càrrec 

 

QUÈ ÉS?  

Segons l'Article 81.bis Deducciones por familia numerosa o personas con 

discapacidad a cargo de la Ley 35/2006, de 28 de Noviembre,  del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas els contribuents que presentin els següents 

requisits tenen dret a aplicar una deducció a la Declaració de la renda.  

El cas més comú entre les famílies ens interessa els següents:  

- Família nombrosa: 1.200€ anuals; 2.400€ si és família de categoria especial.  

- Família monoparental amb dos fills: 1.200€ anuals.  

- Descendent amb discapacitat: 1.200€ anuals per cada descendent.  

 

Per sol·licitar la deducció els contribuents han d'emplenar les caselles 

corresponents de la declaració de la renda.  

 

En el cas de famílies nombroses amb un fill amb la discapacitat reconeguda són 

COMPATIBLES les deduccions.  

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL:  

Els beneficiaris que reuneixin els requisits previstos legalment tindran dret a una 

deducció en la quota diferencial, a partir de la declaració d'IRPF 2015. 

 

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'alguna de les anteriors 

deduccions respecte d'un mateix descendent, ascendent o família nombrosa, el seu 

import es prorratejarà entre ells per parts iguals. 

 

COM HO PUC SOL·LICITAR? 

Aplicar la deducció en la casella corresponent de la declaració de renda. 

 

QUAN SE SOL·LICITA? 

En el moment de fer la declaració de renda.  

 

ON SE SOL·LICITA? 

Ho has de fer constar en els impresos de declaració de la renda. 

 

https://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2017/53363.pdf
https://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2017/53363.pdf
https://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2017/53363.pdf
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A TENIR EN COMPTE:  

Hi ha l'opció de demanar "abono anticipado" o conegut com a "xec familiar", que 

permet rebre el pagament avançat de la reducció.   

 

Requisits per sol·licitar "abono anticipado":  

✓ Tenir el títol de família nombrosa o el certificat oficial de discapacitat del 

descendent o ascendent.  

✓ Tots els sol·licitants, així com els ascendents i descendents han de disposar 

del número d'identificació fiscal (NIF).  

✓ Els sol·licitants han de dur a terme una activitat per compte pròpia o aliena 

per la que s'està donat d'alta a la Seguretat Social.   

 

Com sol·licitar el "abono anticipado":  

Per via electrònica, presentant el model 143 amb certificat electrònic, o 

presencialment a les oficines de l’Agencia Tributaria. 

 

MÉS INFORMACIÓ: 

Per més informació consulteu aquest enllaç. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G613.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Ayuda/Ejercicios_anteriores_de_renta/Preguntas_frecuentes_2018/Preguntas_frecuentes_generales_sobre_el_IRPF/Deducciones/Deducciones_por_familia_numerosa_o_personas_con_discapacidad_a_cargo/Deducciones_por_familia_numerosa_o_personas_con_discapacidad_a_cargo.shtml


 
 

 
2. Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència 

 

QUÈ ÉS?  

A través d'aquesta llei es poden gestionar diferents serveis i ajudes econòmiques 

que han de rebre les persones amb dependència, i així poder millorar la qualitat de 

vida de la família de la persona.  

Aquest apartat està dividit en dues parts. Primer de tot, expliquem els passos que 

hem de seguir per sol·licitar la dependència i, en segon lloc, quines ajudes i 

prestacions són les més comunes i practiques per a les nostres famílies.  

PROCEDIMENT: 

Per poder tramitar-la, s'ha de fer el tràmit a través del següent enllaç.  

En general el procediment de sol·licitud té 4 passos: 

1. Presentar sol·licitud 
2. Valoració nivell 
3. Recepció de la resolució 
4. Elaboració del PIA 

 
ASPECTES A TENIR EN COMPTE:  

La valoració depèn de la Generalitat de Catalunya. La Direcció General de Protecció 

Social controla tot el procés: accés, recepció, registre, gravació i resolució. 

Les sol·licituds de reconeixement de la dependència es deriven als Serveis de 

valoració de la dependència (SEVAD), des d’on es realitzarà la valoració per 

determinar el grau de dependència.  

Al cap d'un termini màxim de 4-5 mesos hem de rebre una trucada del SEVAD per 

fixar una entrevista de valoració. Es recomana trucar al vostre SEVAD si veieu que 

no us truquen. Podeu localitzar el SEVAD en aquest directori.  

A l’entrevista vindrà al vostre domicili un professional del SEVAD a fer una valoració 

de la dependència. Per això s'utilitza, com a instrument de valoració, el barem de 

valoració de la dependència (BVD), regulat pel Reial decret 174/2011, d’11 de 

febrer, pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de dependència establert 

per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció 

a les persones en situació de dependència.  

 

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia?category=
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/serveis_socials_per_a_persones_amb_dependencia/servei_de_valoracio_de_la_dependencia/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/serveis_socials_per_a_persones_amb_dependencia/servei_de_valoracio_de_la_dependencia/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/10dependencia/recursos_professionals/proces_reconeixement_dependencia/proces_valoracio/pdf/llistat_sevad.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3174-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3174-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3174-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3174-C.pdf
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Les preguntes que us faran giren al voltant de l'autonomia de la persona per fer 

tasques de forma autònoma (menjar, vestir-se, anar al lavabo, etc.). La persona ha 

d'estar present. Poden fer alguna pregunta a la persona amb autisme, però sobretot 

s'observa el seu comportament. Poden demanar veure adequació de la casa, però no 

sempre ho fan. 

Per infants entre 0 i 3 anys hi ha un instrument de valoració específic (EVE).  

Un cop feta la visita hem d'esperar a rebre la notificació en un termini màxim de 6 

mesos. Es recomana trucar al vostre SEVAD de referència o al 012.   

Si no hem rebut al cap notificació al cap de 6 mesos (termini efectes de silenci 

administratiu), es pot fer un recurs d'alçada.  

Si hem rebut la notificació i estem d'acord, l'expedient passa al vostre ajuntament i 

cal esperar a rebre trucada dels vostres serveis socials per següent pas, l'elaboració 

del PIA.  

Si no estem d'acord podem recórrer. Per fer-ho cal presentar recurs d'alçada en un 

termini màxim d'un mes, aportant documentació que justifiqui perquè no s'està 

d'acord (informes mèdics, professionals,...).  

El termini per rebre resposta de l'administració és de 3 mesos. Si no rebem resposta 

o no estem d'acord amb la resposta rebuda podeu contactar amb una assessoria 

jurídica.   

Podeu sol·licitar la revisió del grau de dependència si hi ha un canvi en la situació 

de dependència.   

GRAUS DE DEPENDÈNCIA:  

a) Grau I. Dependència moderada: quan la persona necessita ajuda per dur a 

terme diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té 

necessitats de suport intermitent o limitat per a la seva autonomia personal. Es 

correspon a una puntuació final del BVD de 25 a 49 punts.  

b) Grau II. Dependència severa: quan la persona necessita ajuda per dur a terme 

diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no 

requereix el suport permanent d'un cuidador o té necessitats de suport extens per 

a la seva autonomia personal. Es correspon a una puntuació final del BVD de 50 a 74 

punts.   

c) Grau III. Gran dependència: quan la persona necessita ajuda per dur a terme 

diferents activitats bàsiques de la vida diària diverses vegades al dia i, per la  

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia?category=&moda=3


 

 

 

seva pèrdua total d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessita el 

suport indispensable i continu d'una altra persona, o té necessitats de suport 

generalitzat per a la seva autonomia personal. Es correspon a una puntuació final 

del BVD de 75 a 100 punts.  

 

PLA INDIVIDUAL D'ATENCIÓ:  

El PIA (Pla individual d'Atenció) és el document on es recullen les prestacions i 

serveis més adequades per cada persona. És responsabilitat dels serveis socials de 

cada ajuntament, que l'elaboren a partir d'una entrevista amb la persona i/o família. 

Un cop rebuda la notificació rebreu la trucada dels vostres Serveis Socials Bàsics 

(ESSB) en un termini màxim de 3 mesos, on es programarà l'entrevista (dia, lloc, 

hora) per iniciar el PIA. A l'entrevista es requereix la presència de la persona 

beneficiària. (Si és menor, és imprescindible que l'acompanyi la persona que li fa de 

representant legal).  

El PIA el fa el treballador/a social del municipi de residència real de la persona 

beneficiària.  

Per confeccionar el programa, la persona professional té en compte els aspectes 

socials i de l'entorn de la persona beneficiària, la capacitat econòmica, les 

preferències i necessitats, així com les disponibilitats de recursos a l'hora d'acordar 

els serveis i prestacions. I ha de comptar amb la participació de la persona 

beneficiària/família.  

Podeu trobar les eines amb les quals es treballa per l'elaboració del PIA en aquest 

enllaç.  

 

PRESTACIONS: 

Les prestacions que podem rebre a través de la llei de dependència són moltes, però 

les més comunes entres les famílies de membres amb autisme són les següents:  

     Prestacions econòmiques 

▪ Prestació cuidador no professional  
▪ Prestació econòmica vinculada al servei 
▪ Prestació assistent personal 

 
 
 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/recursos_per_a_professionals/elaboracio_del_pia/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/recursos_per_a_professionals/elaboracio_del_pia/
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Prestacions servei 

• Servei d'ajuda a domicili: dues modalitats, atenció personal per a la vida 
diària o ajuda tasques domèstiques.  

 
 
MÉS INFORMACIÓ:  

Podeu ampliar més informació en aquest enllaç. 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/recursos_per_a_professionals/elaboracio_del_pia/


 

3. Ajudes Educatives  

 

QUÈ ÉS? 

Les beques del Ministerio de Educación y Formación Profesional són les ajudes 

directes per finançar diferents suports per a l'alumnat amb necessitats 

educatives especials en els estudis reglats i postobligatoris.  

Hi ha dos tipus de suport:  

- Ajudes directes per a alumnes amb necessitats educatives especials amb 

discapacitat.  

- Subsidi per alumnes amb necessitats educatives especials amb discapacitat en 

famílies nombroses.  

REQUISITS:  

1. Podran sol·licitar l’ajut l’alumnat que presenti unes necessitats específiques de 

suport educatiu, sempre que hagin estat acreditades. L’acreditació es pot obtenir  

a través del certificat de discapacitat (igual o superior al 33%) o de la valoració 

de l'EAP de referència.  

2. Tenir mínim de dos anys.  

3. Estar escolaritzat en un centre educatiu.  

4. Estar cursant alguns dels següents nivells educatius:  

a) Educació Infantil 

b) Educació Primària 

c) Educació Secundària Obligatòria 

d) Batxillerat 

e) Cicles formatius de grau mitjà o superior 

f) Ensenyament artístic 

g) Formació Professional bàsica 

h) Programes de formació per a la transició adulta.  

5.  Per obtenir el subsidi es requereix ser membre de família nombrosa.  

 

REQUISITS ECONÒMICS:  

La quantia dels ajuts depèn dels ingressos de la família. 
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CLASSES D'AJUTS I QUANTIES: 

Els ajuts van destinats als següents conceptes: ensenyament; transport escolar; 

menjador escolar; residència escolar; transport de cap de setmana; transport urbà; 

llibres i material didàctic; reeducació pedagògica o llenguatge.  

En el cas de ser família nombrosa, pels conceptes de transport escolar o urbà i 

menjador l’ajut no depèn del nivell d'ingressos, per la resta sí que depenen. La resta 

d’ajust sí que depenen. 

En el cas de les ajudes per a la reeducació psicopedagògica o del llenguatge, que 

són compatibles amb les altres ajudes, cal diversa documentació addicional al 

formulari bàsic: 

a) Certificació expedida per l'inspector de zona que acrediti la necessitat de l'alumne 

en rebre la intervenció per la inexistència o insuficiència de l'atenció pedagògica 

proporcionada pel centre educatiu en el qual està escolaritzat.  

b) Informe específic de l'EAP (assistència educativa i les hores setmanals 

d'intervenció). 

c) Memòria expedida pel centre on l'alumne fa la intervenció.  

d) Declaració responsable de la persona (el professional) que imparteix la 

reeducació pedagògica.  

QUAN SE SOL·LICITA? 

La convocatòria és anual per curs. Es publiquen cada mes de juliol al BOE (Butlletí 

Oficial de l’Estat). En cas de concessió l’ajut no arriba habitualment fins a final de 

curs (als voltants del mes de maig).  

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ:  

Normalment s’inicia a l’agost i acaba a finals de setembre.  

ON SE SOL·LICITA? 

Primer s'ha de sol·licitar per Internet a través de la pàgina web del Ministeri i, un 

cop finalitzat el procés, s'ha de presentar al centre on està escolaritzat l’alumne per 

al present curs. 

 

 

 

 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/deportivas/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html


 

 

4. Ajudes tècniques:  

4.1 Programa d'ajuts d'Atenció Social (PUA) 

 

QUÈ ÉS?  

El Programa d’ajuts d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) està 

adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 

Catalunya i ofereix prestacions per a serveis i ajudes tècniques. 

Aquest Programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al 

desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, 

psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qualitat 

de vida i fomentar la seva integració social.  

Poden ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat 

igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits 

establerts.  

La tipologia dels productes de suport són de mobilitat i transport, autonomia 

personal i comunicació i ajudes per a la mobilitat (com adaptació de vehicle o 

obtenció/reconversió del permís de conduir).  

La majoria de les ajudes que trobareu al catàleg són per a persones amb greus 

dificultats motores, físiques i visuals.  

TERMINI  

Recomanem mirar periòdicament a la pàgina web.  

DOCUMENTACIÓ  

Cal presentar un formulari de sol·licitud, que podeu trobar en el següent enllaç.  

A més, cal presentar la següent documentació:  

- Empadronament i residència legal en un municipi de Catalunya durant cinc anys, 

dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la 

sol·licitud, llevat de les persones que tenen reconeguda la condició de persones 

catalanes retornades. 

- Certificat de discapacitat igual o superior al 33%.  

- En el cas de menors d’edat, fotocòpia del DNI/NIF o NIE de la persona que actua 

com a tutor o tutora, i en el cas de majors d’edat amb modificació de la capacitació 

legal, fotocòpia del DNI/NIF o NIE de la persona que actua com a tutor o tutora i 

fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la sentència d’incapacitació i 

nomenament de tutor. 

 

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19774
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacio-datencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat-PUA
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-del-Programa-datencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat-PUA?category=7614d1e8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1


 

23 
 

 

 

- Dades bancàries de la persona beneficiària que haurà de figurar com a titular del 

compte bancari o d'estalvi també en cas que sigui menor de 14 anys. S'informarà 

en el formulari de sol·licitud.  

- Documents a presentar específics a cada tipus de demanda.  

- -Fotocòpia DNI/NIE de la persona o del NIF que cobra la prestació. 

- -Document d’autorització de cobrament degudament emplenat. 

- Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la 

Generalitat de Catalunya a creditors, degudament emplenada i sense cap esmena, 

de la persona o entitat que cobra la prestació. 

A l’hora de sol·licitar quin producte o prestació s'ajusta més a les necessitats de la 

persona del sol·licitant s'ha de tenir en compte i fixar-se a quin número equival 

l'ajuda en el catàleg. En el següent enllaç trobareu el catàleg de recursos.  

El termini màxim per emetre i notificar la resolució, degudament motivada, és de 6 

mesos a partir de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

La resolució es notifica a les persones interessades per correu certificat.  

Transcorregut el termini establert sense que s’hagi notificat una resolució expressa, 

les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per 

“silenci administratiu”. Es tenen en compte els ingressos de la unitat familiar.  

MÉS INFORMACIÓ:  

Pots consultar la següent pàgina web.  

 

 

 

 

 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TSF/Documents_i_enllacos/DGPS/127_-_Ajuts_del_Programa_d_atencio_social_a_les_persones_amb_discapacitat__PUA/2020/CATALEG-PUA-2020.pdf
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/01c41e09-2208-11e4-af9a-b5f4b3435311?category=7614d1e8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


 

5. Temàtica laboral per a les famílies:  

5.1 Permís de Maternitat/Paternitat  

 

QUÈ ÉS?  

Incloem aquest apartat per remarcar que, en el cas de tenir un fill amb el certificat 

de discapacitat, el permís de maternitat/paternitat es modifica si tenim un altre fill. 

El permís de maternitat/paternitat és una prestació per la qual el treballador o 

treballadora té dret a un descans laboral de 16 setmanes en cas de part, adopció o 

acolliment familiar (permanent, preadoptiu o simple, sempre que, en aquest darrer 

cas, no sigui inferior a un any). Durant aquest període el treballador o treballadora 

no perd els seus drets laborals ni salarials. 

En cas de la paternitat:  

Des de l’1 de gener de 2021, el permís de paternitat és de 16 setmanes.  

 

En cas de maternitat:  

Són de 16 setmanes, cal tenir en compte, que s'hauria d'afegir dues setmanes més 

en cas de discapacitat del fill/a. 

MÉS INFORMACIÓ:  

Institut Nacional de la Seguretat Social.  

Línia de pensions i altres prestacions: telèfon 901 16 65 65 
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5.2  Reducció de la jornada laboral per tenir cura dels/de les fills/es menors 
de 12 anys i de familiars dependents 

 

QUÈ ÉS?  

És un permís de reducció de la jornada laboral per atendre els fills i filles menors de 

12 anys i familiars directes que no treballen i no poden valer-se per si mateixos atesa 

la seva edat, perquè han patit algun accident o perquè estan malalts. 

S’hi poden acollir tant el pare com la mare, o fins i tot tots dos alhora. El 

treballador/a pot acollir-se a aquest permís quan tingui la guarda legal i la cura 

directa d’un menor de 12 anys, d’una persona amb discapacitat o d’un familiar. 

Real Decreto Legislativo 2/2015, 23 d'octubre, per la qual s'aprova la Llei d'estatuts 

dels Treblladors.  

Articulo 37.Descanso semanal, fiestas y permisos  

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce 

años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida 

tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución 

proporcional del salario, entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la 

duración de aquella.  

REQUISITS:  

- Tenir fills menors de 12 anys 

- Tenir fills amb discapacitat física, psíquica o sensorial que no exerceixin una 

activitat retribuïda. 

QUAN SE SOL·LICITA? 

En qualsevol moment. 

El/la treballador/a té dret a decidir l’horari i la durada del permís, amb una antelació 

de 15 dies o el que determini el conveni. S'han de tenir en compte els convenis 

col·lectius en el qual el treballador està adherit.  

Las reducciones de jornada son un derecho individual de los trabajadores, hombres o 

mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este 

derecho, el empresario podrá limitar su ejercicio.  

ON ES DEMANA? 

En el mateix centre de treball. 



 

 

6. Avantatges en el transport:  

Targetes accessibles per a tot el territori:  

6.1 Targeta T- 16 

 

QUÈ ÉS? 

La targeta T-16 és un títol de transport per als infants i joves  de 4 a 16 anys que 

els permet fer, gratuïtament, un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport 

públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària en què resideixi 

l'infant.  

La targeta és per a nens i nenes residents dels municipis que formen la Corona 1, 2, 

3, 4, 5 i 6 (tot el territori de Catalunya). La zona de validesa de la T-16 serà la zona 

tarifària on resideixi l'infant.  

La targeta T-16 és gratuïta en la seva primera emissió i té un cost d’emissió de 

35 € que serà repercutit a l’usuari en l’expedició del seu duplicat. La renovació 

de la targeta es realitzarà sense cost i de manera automàtica fins al 31 de desembre 

de l'any en què es compleixen els 16 anys. 

 

La renovació de la targeta es realitza sense cost i de manera automàtica fins que el 

nen o nena compleixi els 16 anys. La renovació es rep al domicili sense necessitat de 

tramitar una nova sol·licitud. 

REQUISITS 

-Estar empadronat a un municipi del sistema tarifari integrat de l'ATM.  

-Tenir entre 4 i 16 anys. 

-Disposar de DNI, NIE o passaport del menor.  
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El sistema tarifari integrat abraça un total de 296 municipis i es divideix en sis 

corones i diferents sectors tarifaris. 

TRÀMITS 

En principi hauríeu de rebre el full de sol·licitud per carta des del vostre ajuntament 

quan l'infant té l'edat mínima (4 anys).  

Si no cal tramitar-ho a través de la web: https://www.t-

16.cat/Publica/T12/inicio.aspx 

QUAN ES REP?  

Dins el període aproximat de 30 dies a partir de la comprovació de la documentació 

i recepció del pagament, el beneficiari rebrà al seu domicili la targeta T-16 

personalitzada. El termini de lliurament de les targetes de sol·licituds que hagin 

estat tramitades durant els mesos de juliol i agost serà superiors a l'habitual.  

QUÈ CAL FER SI ES PERD O CANVIA DE ZONA?  

En cas de pèrdua o sostracció de la targeta, és obligatori comunicar-ho trucant al 

O1O. Si es perd, se sostreu o si és necessari modificar la zona tarifària per canvi de 

domicili del nen o nena, cal que feu novament la sol·licitud i el pagament, i seguiu el 

procediment establert al reglament d'utilització de la T-16.  

QUÈ CAL FER SI NO FUNCIONA?  

En cas que la targeta funcioni malament i que la màquina validadora la rebutgi, els 

agents d'estacions o conductors d'autobús en facilitaran un bescanvi provisional per 

a un període de 30 dies. En aquest termini, la persona titular rebrà al seu domicili, 

sense cap cost, un duplicat de la targeta original.  

 



 

 

DOBLE EMISSIÓ  

En cas de fills/es menors d'edat de pare/mare que acreditin estar en situació de 

custòdia compartida, es pot sol·licitar la doble emissió de la targeta T-16, sempre 

que els progenitors o representants legals justifiquin residir en zones tarifaries 

diferents. La doble emissió es farà contra el pagament dels costos establerts 

d'emissió i gestió.  

 

MÉS INFORMACIÓ:  

Podeu ampliar més informació en aquest enllaç.  

 

 

 

6.2 Descomptes en Rodalies/RENFE  

A continuació us especifiquem quins descomptes hi ha en el servei de Rodalies que 

us podeu beneficiar:  

Descomptes:  

Per a infants:  

• Menors de 14 anys: poden viatjar amb un descompte del 40 %, amb el seu 

bitllet de nen i ocupant una plaça. 

• Menors de 4 anys si no ocupen plaça: viatgen gratis, amb un bitllet de nen 

gratuït. 

I recorda, en els trens de Cercanías i Rodalies les condicions de viatge dels menors 

són diferents. En Cercanías, viatgen gratis els menors de 6 anys (fins a un màxim de 

dos nens per cada bitllet d'adult). En Rodalies, viatgen gratis els menors de 4 anys. 

 

Per a famílies nombroses:  

Si ets membre de família nombrosa, tens dret a viatjar amb descomptes 

importants en tots els trens AVE, Llarga Distància, Avant, Media Distància, 

Cercanías/Rodalies i Feve. 

https://www.t-16.cat/Publica/T12/inicio.aspx
https://www.renfe.com/es/ca/viatjar/tarifes/descomptes/nens
https://www.renfe.com/es/ca/viatjar/tarifes/descomptes/familia-nombrosa
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Els descomptes arriben fins al 20 % en els casos de família nombrosa de categoria 

general i fins al 50 % per als integrants de famílies nombroses de categoria especial. 

Els bitllets adquirits admeten canvis i anul·lacions en funció de la tarifa 

seleccionada. 

I, recorda, els títols de família nombrosa emesos per la Generalitat de Catalunya per 
a famílies monoparentals només seran acceptats com a tals en els trens de 
Rodalies, l'administració dels quals és competència de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per a persones amb discapacitat:  

Les persones amb discapacitat igual o superior al 33% o els pensionistes de més de 

18 anys en situació d'incapacitat permanent es poden beneficiar dels descomptes de 

la Targeta Daurada.  

Targeta Daurada 

Aquesta targeta, nominativa i intransferible, dóna accés a descomptes en els viatges 

i té un preu de 6 €. Es pot adquirir a les taquilles de les estacions o en agències de 

viatges, presentant el certificat, la targeta de discapacitat o la documentació 

acreditativa. Té una validesa d'un any. 

Descomptes 

En trens AVE i Llarga Distància 

• Dimarts, dimecres, dijous i dissabtes: 40 % de descompte. 

• Divendres, diumenges i dilluns: 25 % de descompte 

En trens Avant 

• De dilluns a divendres: 25 % de descompte 

• Dissabtes i diumenges: 40 % de descompte. 

En trens de Mitja Distància Convencional 

• 40 % de descompte. 

Amb la Targeta Daurada també tindràs accés als serveis de Cercanías/Rodalies.  

I per a persones amb discapacitat igual o superior al 65%, es pot viatjar amb 

un acompanyant que ho farà amb les mateixes condicions econòmiques.  

Els bitllets adquirits amb la Targeta Daurada admeten canvis i anul·lacions, 

subjectes a despeses. 

https://www.renfe.com/es/ca/viatjar/tarifes/descomptes/persones-amb-discapacitat


 

 

MÉS INFORMACIÓ:  

Per ampliar més informació veure aquest enllaç.  

 

6.3 Carnet Pensionista FGC Generalitat  

 

QUÈ ÉS?  

Després dels avantatges de la T-16, la que surt a compte per a les nostres famílies és 

el carnet pensionista.  

És el títol de transport amb el qual les persones de 65 anys i més, o bé persones 

amb discapacitat, poden viatjar gratuïtament o amb descompte per la xarxa 

ferroviària dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de la corona 1, 

xarxa d'autobusos i metro, el TramBaix i el TramBesòs, amb excepció dels serveis 

especials i el bus turístic.   

TIPUS DE CARNET:  

Hi ha dos tipus de carnet: (normalment la que ens surt a compte és el A). 

 

Carnet de pensionista de tipus A: Per a persones que tenen 65 anys o més, i 

persones menors de 65 anys amb un grau de discapacitat al 33 %, sense 

ingressos per pensió o amb ingressos inferiors a l'Indicador Públic de Renda 

d'Efectes Múltiples (IPREM). Té una validesa de 3 anys.  

 

En aquest cas, el beneficiari de la targeta podrà viatjar gratuïtament per la Corona 

1, i obtindrà descompte en el bitllet senzill fora de la zona 1.  

 

Zona 1: Barcelona, Badalona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de 

Llobregat, Gavà, l'Hospitalet, Montcada i Reixac, Montgat, El Prat, Sant Adrià de 

Besos, Sant Boi, Sant Feliu, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma, Tiana i 

Viladecans.  

 

Carnet de pensionista de tipus B: Per a persones que tenen 65 anys o més, i persones 

menors de 65 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, amb 

ingressos per pensió superiors o iguals a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes 

Múltiples (IPREM).  

 

REQUISITS: 

- -Persones empadronades en el municipi que tenen 65 anys o més.  

- -Persones empadronades en el municipi amb una discapacitat igual o 

superior al 33%.  

https://www.renfe.com/es/ca/viatjar/tarifes/descomptes
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TRAMITACIÓ:  

 

Tenir en compte que en el moment de la tramitació s'ha de pagar 5 euros que es 

faran efectius en les estacions de FGC, per domiciliació bancària o per ServiCaixa. Es 

pot tramitar en els següents llocs:  

 

- En qualsevol estació de FGC de les línies Llobregat - Anoia o Barcelona - Vallès 

 

- En el carrer Avenir, 6, 08006 Barcelona. Telèfon 93 205 15 15  

 

- En el Centre d'Atenció al Client de Pl. Espanya o de Pl. Catalunya.  

 

 

MÉS INFORMACIÓ: 

Per a més informació veure aquest enllaç.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fgc.cat/es/fgc-faq/como-puedo-solicitar-el-carne-de-pensionista-de-fgc/


 

 

6.4 Targeta T- ROSA 

 

QUÈ ÉS?  

També hi ha l'opció de la targeta T-Rosa, que és la més coneguda, però no per això 

la que ens surt més a compte.  

La targeta rosa és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, 

amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda en els següents 

serveis de transport públic que operen a la zona tarifària 1 de l'àrea metropolitana 

de Barcelona.  

-Línies d'autobusos metropolitans de TMB 

-Línies d'autobusos metropolitans de les següents empreses concessionàries de 

l'AMB, dins la zona tarifaria 1: TUSGSAL, BAIXBUS (Mohn, Oliveras i Rosanbus), 

SOLER I SAURET (línies urbanes de Sant Feliu, Esplubus, JustTram i 

JustMetro),  AUTHOSA i TCC2 (PR4). 

-Ferrocarrils de la Generalitat (dins la primera corona metropolitana). 

-Metro 

-Trambaix 

-Trambesòs 

-Funicular de Montjuïc  

En queden excloses les línies singulars Aerobús, telefèrics, funicular Tibidabo, 

Tramvia Blau, Bus Turístic i serveis especials. 

TENIR EN COMPTE:  

Hi ha dues modalitats on l'atorgament d'una o de l'altra depèn del nivell d'ingressos 

del sol·licitant (el resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar a la 

qual pertany el sol·licitant).  

Targeta Rosa Metropolitana, que permet viatjar de manera totalment gratuïta, i té 

actualment un cost inicial de 6,72€/any i es renova anualment.  

Cal tenir uns ingressos econòmics per a tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, 

etc.)  iguals o inferiors a 8.271,55 €. 

Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda, que permet viatjar pagant una 

tarifa reduïda (s'ha de comprar la T-4). Actualment no té cap cost i es renova cada 

tres anys.  

Cal tenir uns ingressos econòmics per a tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, 

etc.)  iguals o inferiors a 16.543,10 €. 
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REQUISITS:  

- Cal estar empadronat al municipi de Barcelona  

NOTA: també hi ha la Targeta Rosa Metropolitana pels següents municipis:  

- Castelldefels, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Esplugues de Llobregat, 

Montgat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa 

Coloma de Gramenet i Tiana.  

- Cerdanyola del Vallès, Molins de Rei, Montcada i Reixac, El Papiol, Sant Feliu 

de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló.  

La poden sol·licitar les persones amb una discapacitat reconeguda igual o 

superior al 33% o de més de 60 anys (aquesta edat varia en funció del municipi) 

i que estiguin empadronades a qualsevol municipi de l’àrea metropolitana de 

Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.5 Passi Metropolità d'Acompanyant  

 

QUÈ ÉS? 

És un document que acredita els seus posseïdors per utilitzar els serveis de 

transport públic col·lectiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb un 

acompanyant, sense que aquest últim hagi de pagar el viatge.  

Té una validesa temporal i es renova periòdicament si es mantenen les condicions 

per ser-ne beneficiari. Permet viatjar a la xarxa de metro, les línies d'autobús regular 

de TMB i altres línies de l'AMB.  

El titular del passi d’acompanyant ha de validar el títol de transport que 

correspongui i ha de dur el passi d’acompanyant que permet que la persona que 

l’acompanyi viatgi de franc. Vàlid per a les estacions de metro Aeroport T1 i 

Aeroport T2 de la línia L9 Sud.  

Aquest "passi" no és vàlid per la RENFE ni pels FGC.  

REQUISITS 

Aquelles persones que reuneixin les condicions següents: 

• Estar empadronada a un municipi de l'àmbit de la zona 1. 

• Acreditar, mitjançant un certificat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis 
Socials (ICASS), la necessitat d'un acompanyant en els desplaçaments en 
transport públic col·lectiu. 

• Tenir més de 4 anys. 

TRAMITACIÓ: 

El tràmit es pot fer tant de manera presencial o mitjançant via web.  

PREU:  

6,96€ 

VALIDESA:  

Dos anys des de la data d'emissió.   

MÉS INFORMACIÓ:  

Podeu ampliar la informació en aquest enllaç.  

 

 

 

http://www.ambmobilitat.cat/Billetes/PaseAcompanante.aspx
http://www.ambmobilitat.cat/Billetes/PaseAcompanante.aspx
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6.6 Targeta blanca per l’ús del servei públic de transport especial  

QUÈ ÉS?  

El Servei de Transport Especial per a persones amb discapacitat és un servei 

complementari de transport de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

(IMD) de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 

(AMB) per quan no hi ha transport públic regular adaptat. 

Es considera que el transport públic regular no és adaptat quan es dóna alguna 

de les condicions següents: 

• El vehicle, el tram del carrer i les parades en l'origen i en la destinació del 

viatge no compleixen amb els requisits d'accessibilitat que estableix la 

normativa legal vigent. 

• La distància a recórrer de l'origen i de la destinació del viatge, a la parada de 

transport públic regular adaptat és superior als 400 metres per a les 

persones que van en cadira de rodes manual i 100 metres per a les persones 

amb greus limitacions de mobilitat i que no van en cadira de rodes. 

• Haver de realitzar més d'un transbordament. 

Tipus de serveis que es presten: 

• Serveis Fixos: serveis que es repeteixen en hores, orígens i destinacions, i 

que es poden programar fàcilment amb antelació. No es fan serveis de 

transport escolar ni sanitari. 

• Serveis Esporàdics: serveis que no es repeteixen ni en hores ni en orígens 

ni en destinacions i no es poden programar fàcilment amb molta antelació. 

Només es poden demanar serveis de transport escolar de manera 

excepcional. Pel que fa al transport sanitari, es pot sol·licitar, però tenint en 

compte que la finalitat del servei de transport esporàdic no és per visites 

mèdiques si aquestes es poden fer per mitjà de transport sanitari. 

Cal saber que: 

• Es presta dins l'àmbit territorial de Barcelona, Badalona, Esplugues de 

Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besos i Santa Coloma de 

Gramenet. 

• El servei es prestarà amb microbusos, taxis adaptats i taxis no adaptats. Es 

podrà utilitzar taxis no adaptats en aquells casos en què no es requereixi un 

vehicle adaptat. Els viatges amb taxi seran compartits per dues persones amb 

targeta blanca sempre que sigui possible. 



 

 

• Els serveis de transport especial poden ser denegats per les raons següents: 

- -Quan el viatge és accessible i es pot fer en transport regular adaptat. 

- -Per manca d'acreditació (targeta de servei de transport especial). 

- -Per manca de vehicles disponibles. 
- -Per cometre infraccions en l'ús del servei. 

REQUISITS:  

Poden sol·licitar el servei les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda 

empadronades a Barcelona i titulars de la targeta del servei (targeta blanca) quan 

el viatge que han de fer no es pot fer amb transport regular adaptat. 

DOCUMENTACIÓ:  

-Fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de 

reconeixement de la discapacitat o notificació de la resolució per la qual es qualifica 

el grau de discapacitat emès pel CAD del SISPAP. En el document ha de constar que 

SÍ supera el barem de Mobilitat Reduïda.  

- Fotocòpia del DNI del titular.  

RESOLUCIÓ: 

4 mesos a partir de la data en què l'Ajuntament rebi la documentació. L'Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat enviarà la Targeta per correu postal al 

domicili del titular. 

 

COM FUNCIONA?  

La tramitació és gratuïta.  

El preu del transport varia segons el servei que es demani: 

Microbús: el preu del viatge és el mateix que el de la resta de transport urbà. La 

Targeta Rosa és vàlida per a aquest servei. Les targetes individuals o multiviatge 

s'han de comprar al conductor del microbús. 

Taxi: el preu del trajecte és el mateix que el d'un bitllet senzill de l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona i s'ha de pagar en efectiu al taxista. 
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COM FUNCIONA EL SERVEI?  

Es poden sol·licitar dos tipus de servei:  

Sol·licitud de servei fix: 

• Cal  sol·licitar-lo amb una antelació mínima d'una setmana per correu 
electrònic a AMB Informació i Serveis, o bé per mitjà del web d'AMB 
Mobilitat. 

• Cal especificar el motiu del viatge. En un termini màxim de tres setmanes de 
la recepció de la sol·licitud es comunicarà a l'usuari l'acceptació o la 
denegació del servei.  

• Cal renovar el servei anualment, a partir del dia 1 d'abril i fins al 15 de maig. 
Tenir servei un any no pressuposa tenir-ne l'any següent. 

Anul·lació de servei fix: 

• L’anul·lació d’un servei fix cal fer-la per correu electrònic a AMB Informació 
i Serveis, o bé per mitjà del web d'AMB Mobilitat. 

Sol·licitud de servei esporàdic: 

• Per telèfon: per sol·licitar el servei cal trucar a AMB Informació i Serveis. 
• Per mitjà del web d'AMB Mobilitat. 

Anul·lació de servei esporàdic: 

• L’anul·lació d’un servei esporàdic cal fer-la per correu electrònic a AMB 
Informació i Serveis. 

A TENIR EN COMPTE:  

- Els viatges amb taxi són compartits per dues persones amb targeta blanca sempre 

que sigui possible. 

- Tant si el servei es presta amb microbús com en taxi es pot portar un 

acompanyant, sempre que la persona amb discapacitat porti el passi metropolità 

d'acompanyant. 

- Aquest servei no es pot utilitzar com a transport amb finalitat sanitària ni escolar, 

ja que aquests trajectes ja estan coberts per altres serveis públics. 

MÉS INFORMACIÓ: 

Més informació en aquest enllaç.  

 

 

http://www.bcn.cat/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=92086028367&SIPAC=20130001104&v=TRAM
http://www.ambmobilitat.cat/Principales/ServiciosEspeciales.aspx?Idioma=1
http://www.ambmobilitat.cat/Principales/ServiciosEspeciales.aspx?Idioma=1
http://www.bcn.cat/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=92086028367&SIPAC=20130001104&v=TRAM
http://www.bcn.cat/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=92086028367&SIPAC=20130001104&v=TRAM
http://www.ambmobilitat.cat/Principales/ServiciosEspeciales.aspx?Idioma=1
http://www.bcn.cat/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=92086028367&SIPAC=20130001104&v=TRAM
http://www.ambmobilitat.cat/Principales/ServiciosEspeciales.aspx?Idioma=1
http://www.bcn.cat/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=92086028367&SIPAC=20130001104&v=TRAM
http://www.bcn.cat/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=92086028367&SIPAC=20130001104&v=TRAM
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20130001104


 

 

6.7 Targeta d'Aparcament per a persones amb discapacitat  

 

QUÈ ÉS? 

Targeta personal i intransferible que permet als titulars disposar de certs 

avantatges a l'hora d'estacionar el seu vehicle.   

Avantatges:  

- Utilitzar la targeta per circular amb qualsevol vehicle amb què viatgi la persona 

titular.  

- Aturar el vehicle, pel temps imprescindible, a qualsevol lloc de la via pública, 

sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.  

- Estacionar el vehicle sense limitació de temps i sense obtenir comprovant, en els 

estacionaments amb horari limitat i zones de càrrega i descàrrega. 

 - Utilitzar la targeta a tots els municipis de Catalunya, la resta de l’Estat i els estats 

membres de la Unió Europea. 

QUI HO POT SOL·LICITAR? 

Targeta per al conductor: Persones majors de 18 anys, amb discapacitat 

reconeguda igual o superior a 33% que superin el barem de mobilitat i tinguin el 

permís de conduir. 

Targeta per al no conductor (més comú en el nostre cas): Persones majors de 3 

anys que superin el barem de mobilitat. 

COM HO PUC SOL·LICITAR? 

Targeta per al no-conductor/a (més comú):  

Sol·licitud (cal emplenar l’imprès oficial). S'ha d'omplir el formulari on es pot 

descarregar a la següent pàgina web.  

Dues fotografies carnet de la persona titular.  

Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la documentació que acrediti la 

representació legal de la persona titular, en cas que aquesta sigui menor d'edat o 

estigui incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare. 

Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de discapacitat de 

l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials que acrediti que la persona titular 

supera el barem de mobilitat o que compleix els altres criteris que donen dret a 

gaudir de la targeta o la targeta acreditativa de la discapacitat.  

 

 

 

https://w9.bcn.cat/tramits/Serveis_socials/impd/TdiscapacitatsindividualESP.pdf
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INFORMACIÓ ADDICIONAL:  

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.  

L’Ajuntament notificarà a l'interessat la resolució en el termini màxim de 4 mesos. 

El termini de validesa acostuma a ser de 10 anys per a persones amb discapacitat, 

encara que hi ha supòsits que poden modificar aquest termini.  

 

ON ES SOL·LICITA? 

En qualsevol Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC).  

MÉS INFORMACIÓ: 

Més informació en aquest enllaç.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es/tramit/20190001347


 

 

7. Suport econòmic en transport privat:  

7.1 Informació sobre bonificació en l'Impost de Circulació  

 

QUÈ ÉS? 

 

Aquest impost l'han de pagar els propietaris de vehicles (cotxes, furgonetes, 

motocicletes i ciclomotors, autobusos, camions, tractors remolcs i semiremolcs 

arrossegats per altres vehicles...) aptes per circular per les vies públiques, qualsevol 

que en sigui la classe i la categoria. 

 

L'impost es paga a l'ajuntament del municipi que consta a la Prefectura Provincial 

de Trànsit. 

  

Però els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús 

exclusiu queden exempts d'aquest impost. Aquesta exempció s'aplicarà sempre que 

es mantinguin les circumstàncies estimades, tant als vehicles conduïts per persones 

amb discapacitat com als destinats al seu transport. 

A aquests efectes, es consideraran persones amb discapacitat les que tinguin 

aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%. 

Per poder gaudir de l'exempció, els interessats hauran d'aportar el certificat de la  

discapacitat emès per l'òrgan competent i signar una declaració on s'especifiqui que 

el vehicle serà conduït per la persona amb discapacitat o bé serà destinat al 

transport d'aquesta persona. 

 

Els interessats han de demanar-ne la concessió, indicant les característiques del 

vehicle, la matrícula i la causa del benefici. Quan el benefici es concedeixi, 

l'Ajuntament expedirà un document que n'acrediti la concessió. 

GESTIÓ DEL TRIBUT:  

La gestió del tribut correspon a l’Ajuntament on està domiciliat el vehicle. El domicili 

del vehicle es determina en base el domicili establert al permís de circulació. 
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7.2 Exempció de l'impost de Matriculació de vehicles per a persones amb 

discapacitat   

 

QUÈ ÉS? 

L'Impost de matriculació és un gravamen que tota persona té l'obligació de pagar en 

comprar o adquirir un cotxe sigui nou o usat, com a resultat de la seva primera 

matriculació al país. 

L'impost de matriculació és un tema independent a l'Impost municipal de circulació 

(IVTM), que és el que s'abona anualment a l'Ajuntament corresponent.  

 

En determinats casos hi ha exempcions i bonificacions en l'aplicació d'aquest 

impost, que serviran d'estalvi econòmic en la compra del vehicle, com ara: 

- Les persones amb discapacitat igual o superior al 33% estaran exempts del 

pagament.  

- Les famílies nombroses disposen d'un descompte del 50% en el pagament de 

l'impost de matriculació.  

Els vehicles destinats a l'ús exclusiu de famílies nombroses tindran dret a la reducció 

del 50% a la base imposable de l'import de l'impost de matriculació, respecte dels 

vehicles automòbils amb una capacitat homologada no inferior a cinc places i no 

superior a nou, inclosa en dos casos la del conductor.  

 

REQUISITS:  

-Persones amb el certificat de reconeixement de la discapacitat.  

-El vehicle ha d'anar a nom de la persona amb discapacitat.  

-El cotxe no es pot transmetre durant els quatre anys següents a la data de 

matriculació del vehicle. 

TRAMITACIÓ:  

Cal adreçar-se a la Delegació d'Hisenda que correspon al contribuent segons el seu 

domicili aportant Certificat de reconeixement de la discapacitat. 

La tramitació de la documentació és prèvia a la compra del vehicle. 

MÉS INFORMACIÓ: 

Més informació en aquest enllaç.  

 

 

 

 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/19970000411


 

 

7.3 Reducció de l'IVA en l'adquisició de vehicles per transportar persones 

amb discapacitat  

 

QUÈ ÉS?  

Les persones que comprin un vehicle de motor destinat a transportar habitualment 

una persona amb discapacitat i mobilitat reduïda, en sigui o no el conductor, tenen 

dret a tramitar una aplicació reduïda de l’IVA al 4%. 

 

També existeix una reducció del 50% de la base imposable de l'impost per a 

famílies nombroses (3 o més fills, o 2 o més fills quan un d'ells sigui discapacitat). 

Cal que siguin vehicles automòbils de 5 a 9 places pel seu ús exclusiu (article 66.4 de 

la Llei 38/1992). 

 

El vehicle que s'adquireix ha de ser, prèvia adaptació o no, per transportar 

habitualment a persones amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat 

reduïda, amb independència de qui sigui el conductor d’aquests. Ha de tractar-se 

de vehicles amb capacitat prou per traslladar amb la cadira de rodes, o que siguin 

aptes per al transport de persones amb mobilitat reduïda.  

La persona amb mobilitat reduïda han de complir alguna de les següents 

condicions: 

- Presentar causes físiques (sensorials o motrius), d’edat, de discapacitat 

intel·lectual o qualsevol altra causa de discapacitat.  

- Tenir dret a la utilització de targeta d'estacionament per a persones amb 

discapacitat, expedida per les corporacions locals, ajustada al model europeu i vàlida 

en tot el territori nacional.  

 

ALTRES REQUISITS:  

 

-Que hagin transcorregut almenys quatre anys des de la matriculació d'un altre 

vehicle en anàlogues condicions.  
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-Que no siguin objecte d'una transmissió posterior per actes «inter vivos» durant el 

termini dels quatre anys següents a la data de la seva matriculació. 

(2) Previ reconeixement per l'Administració Tributària. L'aplicació del 4% d'IVA 

exigeix que la persona amb discapacitat utilitzi cadira de rodes o tingui mobilitat 

reduïda. 

(3) Requisits: 

Prèvia certificació de la discapacitat expedida pels serveis socials de les CC. AA. 

 

COM HO PUC SOL·LICITAR? 

Adreçar-se a qualsevol oficina i/o a través d’internet a l'Agència Tributària.  

Si no és la primera vegada que el sol·licitant s'acull a aquesta reducció, han d'haver 

passat quatre anys des de l'anterior (a no ser que el vehicle adquirit llavors estigui 

de baixa definitiva). 

QUAN SE SOL·LICITA? 

La tramitació de la documentació és prèvia a la compra del vehicle. 

Cal adreçar-se a la delegació d'Hisenda que correspongui al contribuent segons el 

seu domicili, i tramitar l'imprès corresponent. 

MÉS INFORMACIÓ:  

Més informació en aquest enllaç.  

 

 

 

 

 

 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/Ayuda/GZ13.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/Ayuda/GZ13.shtml


 

8. TSI CUIDA'M 

 

QUÈ ÉS?  

Aquesta targeta sanitària identifica aquelles persones que per les seves 

característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d’actuacions 

diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris. La 

targeta TSI Cuida’m permet que aquestes persones siguin immediatament 

reconegudes per l’equip assistencial i se’ls pugui prestar una atenció 

diferenciada i més adaptada a les seves necessitats.  

Va destinada també a les persones amb autisme.   

AVANTATGES de la targeta:  

• La priorització en l'accessibilitat al sistema, com ara disminuir demores 

en les sales d'espera. 

• Facilitar l'acompanyament al pacient en les zones d'urgències o 

d'activitats diagnòstiques i l'acompanyament permanent en els ingressos 

hospitalaris. 

• La flexibilitat en el temps dedicat a la consulta (amb la previsió d'un espai 

i un temps específics). 

• Facilitats en les consultes no presencials, en l'atenció domiciliària i en l'accés 

a l'hospital de referència en demandes urgents del SEM. (Sistema 

d'Emergències Mèdiques)  

• Les actuacions proactives del 061 CatSalut Respon. 

• L'atenció especial en el transport sanitari i l'acompanyament, si és 

necessari.  

 

TRAMITACIÓ:  

La demanda de la sol·licitud de la TSI Cuida’m la fan determinats professionals dels 

centres, o bé la mateixa família la pot demanar. En el cas de les persones amb 

autisme es pot sol·licitar a través del CDIAP, CSMIJ, CSMA, metges de família i 

pediatres.  

La sol·licitud s'ha de trametre a la regió sanitària de la persona destinatària, on es 

farà el registre. En el termini màxim d'un mes del registre, el destinatari rep la TSI 

Cuida'm al domicili. 

Podeu obtenir la sol·licitud en el següent enllaç a l'apartat de "Sol·licitud". 

MÉS INFORMACIÓ:  

Més informació en aquest enllaç.  

https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/tsi-cuidam/#bloc3
https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/tsi-cuidam/
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